Webshopmanager
Retro-Cycling
WEBSHOP MANAGER (M/V) - RETRO CYCLING / EINDHOVEN (25-30 UUR)

Cognito Concepts zoekt een webshop manager voor Retro Cycling. RETRO CYCLING biedt retro wielerkleding
aan in Europa via eigen webshops en een aantal online verkoopkanalen en fysieke kanalen. Er zijn plannen
om ook een fysieke winkel te starten.

Beschrijving
Wij zoeken een sportieve en servicegerichte parttime webshop manager met interesse voor online marketing. Na een korte proefperiode wordt je verantwoordelijk runnen en uitbreiden van onze webshops (Nederlandse webshop zie retro-wielershirts.nl )
Locatie
Klokgebouw in Eindhoven
Wat zoeken we?
•

je hebt minimaal een afgeronde HAVO opleiding

•

je woont in de regio Eindhoven

•

je bent geïnteresseerd in sport of je bent zelf een actieve sporter

•

interesse in wielrennen is meegenomen

•

je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel

•

je bent creatief en klantgericht

•

je bent leergierig en verdiept je graag in nieuwe ontwikkelingen

•

je kan gestructureerd en planmatig werken

•

af en toe wat drukte stress is geen probleem voor je

•

tijdens drukke perioden moet je oproepkrachten kunnen aansturen en begeleiden

•

goede beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal

•

andere talen zoals Duits & Frans zijn mooi meegenomen maar geen must

COGNITO CONCEPTS
Klokgebouw 242 / 254
5617 AC Eindhoven
T 040 2549930
F 040 7440083
info@cognito.nl
www.cognito.nl

Wat ga je doen?
•

beheren van de webshop en de aanvullende online verkoopkanalen

•

verwerken van de orders, retouren

•

verzendklaar maken van de bestellingen

•

bijhouden van de voorraden en het aanmaken van bestellingen

•

klantenservice (telefonisch/e-mail/chat)

•

verzorgen van nieuwsbrieven

•

in overleg maken van aanbiedingen en acties

•

linkbuilding

•

meedenken op gebied van online marketing en in samenspraak met de online marketeer opzetten
van campagnes

•

plaatsen van nieuwe producten

•

maken van nieuwe content in samenspraak met het team

•

meedenken over procesverbetering

•

meedenken op het gebied van nieuwe producten en productontwikkeling

•

meedenken over uitbreidingen, het opzetten van een fysieke winkel, samenwerkingen met externe partijen

Wat hebben we te bieden?
•

een leuke baan waarin je heel veel over e-commerce leert

•

een passend salaris

•

een baan voor circa 25-30 uur per week

•

flexibele werktijden

•

een gezellige en informele werksfeer

•

werken in het Klokgebouw op Strijp-S

Interesse?
Bel dan 040-2070751 en vraag naar Wijtze de Groot of stuur ons een mailtje naar vacature@cognito.nl .

